
2  Fosterhjemskontakt 2/15

 «Barnet mitt  
eier ikke empati»

• av Emilie Kinge, spesialpedagog

Vi lever i en tid der vi snakker mye om 
empati. Og vi er opptatt av at barn skal 
utvikle sin empati. Men en forutsetning 
for å forstå andre, er å forstå seg selv. 
Dette gjelder oss alle, både små og 
store. Mange fosterbarn mangler kon - 
takt og kjennskap til egne følelser og 
trenger vår hjelp til å bli kjent med seg 
selv. Kan vi bidra til at barn forstår seg 
selv bedre, legger vi de beste forutset-

ningene for at de kan forstå andre i 
neste omgang. Dette fordrer at vi selv 
opptrer empatisk. Gjennom vår inn - 
levelse og forståelse, vår empati, kan vi 
bidra til at barn utvikler sin. Blir barn 
møtt med tålmodighet, empati og aner-
kjennelse fra oss, er det stor sannsynlig-
het for at de i neste omgang vil møte 
andre på samme måte. Derfor er det 
nødvendig at vi retter oppmerksom-
heten mot oss selv og spør oss: Hvor 
empatisk er jeg i møtet med det ut - 

fordrende barnet/ungdommen jeg har i 
huset?

Empati er viktig - ja kanskje den 
viktigste kvaliteten i mellommenneske-
lig samvær. Men hva betyr det egentlig 
å være empatisk? Hva innebærer det, og 
hvordan kommer vår empati til ut trykk 
i krevende samhandlingssitua sjoner? 
Hvordan framstår vi som em pat iske 
rollemodeller for barn og unge, og hva 
er det som fremmer og hva hind  rer oss i 
å opptre empatisk? Er trøst nødvendig-

Er det virkelig sånn at barn/unge ikke «eier» empati? Eller ser det bare  
sånn ut?  Hvordan ser det egentlig ut «på innsiden» hos barna? Har de for 
eksempel empati med seg selv, det vil si forstår de seg selv og det som skjer 
inni dem av følelser og uro? Har de den selvinnsikt og selvforståelse som er 
nødvendig for å forstå andre? Og hva betyr egentlig empati?
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Relasjoner

 «Barnet mitt  
eier ikke empati»

vis god omsorg? Og hva med utford-
ring, krav og mildt press? Hva med 
oppdragelsesmetoder som grensesetting, 
konsekvenser, be løn ning/straff o.l.; står 
disse i motsetning til å opptre empatisk? 

Å takle seg selv
Som barnehagepedagog og som PP- 
rådgiver (pedagogisk-psykologisk råd - 
giver) for ansatte i barnehage og skole, 
har jeg gjennom hele mitt yrkes aktive 
liv møtt fosterbarn. Noen av dem blir 

henvist PPT, gjerne på grunn av at - 
ferds vansker, uro, manglende konsen-
trasjon, konfliktpreget atferd, eller de 
forblir ”usyn lige” i barnehage- og 
skolesystemet etter som ”de ikke plager 
noen”. Omgivelsene hevder at ”de 
takler dem”. Men viktigere er spørsmå-
let; takler de seg selv? 

Først og fremst slår det meg hvor 
sterkt mange av disse barna strever, og 
lider, over egen manglende mestring av 
alle de forventningene de blir stilt 

over for i hverdagen og over det som 
deres reaksjoner og utageringer kan 
forårsake av skuffelser, smerte og lidelse 
hos dem som er dem nærmest. Deres 
reaksjonsmåter kan ofte være både 
uventede og tilsynelatende ulogiske, 
men for den det gjelder har reaksjons-
måten alltid en indre logikk. Og den 
styres som regel av underliggende 
behov og følelser som kan være 
vanskelig å forstå både for barnet og 
for dem som er rundt det.  

Om forfatteren 

• Emilie Kinge er utdannet førskole-
lærer med embetseksamen i 
spesialpedagogikk fra Universitetet i 
Oslo og har arbeidet i PP-tjenesten i 
12 år. Hun jobber i dag som 
forfatter og kursholder 
på full tid og er en 
hyppig benyttet kurs-
holder og veileder 
for ansatte både i 
barnehage og 
skole/SFO.
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Mange av fosterbarna vil strekke seg 
langt i å tilfredsstille omgivelsenes be - 
hov, men mangler evne og kompetanse i 
å tilfredsstille sine egne. Mange vil 
tilsynelatende være omgitt av venner, 
men ser vi nærmere etter, styres deres 
samvær med andre av skiftende rela - 
sjoner, dominerende, styrende atferd og 
avvisning, og liten evne til fleksibilitet 
og hensyn til andres innspill. I klasse-
rommet kan det synes som om barna 
nyttiggjør seg undervisning og lærer i 
takt med det som for ventes. Derimot ses 
ofte at læringen er mekanisk og overfla-
tisk og læringsforsinkelser og -vansker 
kan komme til å tydeliggjøres når 
kravene til kunnskap øker, ofte rundt 
3.- 4. klasse. Ubearbeidete spørsmål, 
følelser, tanker og erfar inger tar mye 
energi fra mange av disse barna, og 
usikkerhet knyttet til behov for tilknyt-
ning, kjær lighet og egenverdi er eksis-
tensielle og basale behov som ubevisst 
stjeler barnas energi som ellers kunne 
vært brukt til læring, lek og sosial 
utfoldelse. I dette perspektivet er det 
viktig å ta hensyn til barnets behov for 
nærhet i sine voksenrelasjoner og behov 
for samtalepartnere. Noen må møte 
dem i deres behov for ”ryddehjelp”. Vår 
empati kan komme til å bli nøkkelen til 
å forstå barnets indirekte og underlig-

gende budskap og skape forståelse hos 
barnet der barnet selv forstår mindre 
enn oss. 

Empatiske hjelpere
Å bidra til økt selvinnsikt og -forståelse 
hos barnet, kan være en betydningsfull 
faktor i barnets utvikling av eget selv - 
bilde. Jo større forståelse for egne følel - 
ser og reaksjoner, jo mindre vil det være 
behov for selvanklager, selvkritikk, selv - 
fordømmelse. Hvordan barn tenker om 
seg selv, vil være avgjørende for hvordan 
de behandler andre. Med stor grad av 
selvforakt og selvfordømmelse, vil dette 
prege kontakten med andre. Å bidra til 
at barn forstår seg selv slik at de kan 
redusere sine selvbebreidelser og sin 
selv fordømmelse, er en vesentlig grunn 
til at vi, som er dem nærmest, må lykkes 
i å møte dem med vår empati. 

I artikkelen vil jeg for enkelhets skyld 
snakke om barn, ikke barn og unge, 
ettersom jeg betrakter alle som er i sin 
oppvekst som barn inntil de blir voksne. 
Spørsmål ene er mange, og artikkelen vil 
forsøke å belyse og kanskje besvare 
noen av dem.

Barn trenger voksne veiledere, 
støttespillere og kloke samhandlings-
partnere om de er små eller store. 
Behovene deres er ikke så forskjellige 

selv om uttrykksmåten og reaksjonene 
deres naturlig kan være mer krevende å 
måtte takle for oss voksne når barnet er i 
ungdomsalder. Vår empati er uansett 
nøkkelen inn til barnets motivasjon og 
samarbeidsvilje og -evne for å få hjelp til 
å uttrykke sine behov og sin tilstand, og 
for å skape de endringene som er til det 
beste for dem.

Om «å se» og å oppleve  
seg sett!
Å oppleve seg sett og forstått er et 
grunn leggende behov hos oss mennes-
ker. Men hva innebærer det ”å se”? Hva 
er det vi skal se og hva er det vi skal se 
etter? 

”Å se” handler om å se andre men - 
nesker i deres følelser og tilstand. Det 
handler om å bli sett i sine bekym ringer, 
uro, hjelpeløshet, frustrasjoner og 
avmakt. Det handler om å fange opp 
underliggende budskap, et budskap som 
ligger under, eller bakenfor den atferden 
og det uttrykket vi ser. Vi kan si at det å 
bli sett handler om å

•  bli sett i sine behov
•  bli sett i sine bekymringer, vansker og 

følelsesmessige tilstand
•  bli sett bakenfor handlinger og 

væremåte
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•  bli sett/verdsatt for sine egenskaper, 
intensjoner og for sin innsats og ikke 
bare for sine handlinger, ferdigheter 
og prestasjoner. Det handler med 
andre ord om å bli sett for hvem de er 
og ikke bare hva de gjør.

Å bli sett kan bety at barn må høre seg 
sett. Og når de hører seg sett og forstått, 
vil de kunne oppleve at de blir tilført de 
ordene som de selv mangler, ord som 
kan beskrive hvordan de har det, slik at 
våre ord kan blir til deres egne i neste 
omgang. 

Det er få ting som oppleves så godt som å 
bli forstått. Å ikke bli forstått er som å bli 
forlatt. Det oppstår en avstand mellom 
deg og de andre. Forståelse gjenoppretter 
den gode nærheten. Å ikke bli forstått  
skaper en følelse av spenning. Forståelsen 
gjør at spenningen opphører. (Svare 
2008, s.154.)

Jeg spurte en fosterhjemsjente en gang: 
«Hva vil du at jeg skal si til fosterfor eldre 
når jeg nå skal holde kurs for dem?» Hun 
var ca 9 år og en flott jente med mange 
styrker og kvaliteter, men med liten 
evne til selvinnsikt og -forståelse. I våre 
samtaler var hun mer opptatt av å 
underholde meg på ulike måter enn å 
snakke. Men på dette spørs målet svarte 
hun krystallklart: «Du må be dem om å 
ikke være sinte!» Denne jenta var selv 
svært sint, og jeg kunne lett se at 
hen nes sinne framkalte andres. Men 
hen nes budskap var krystallklart: Vær så 
snill, - ikke vær sint tilbake! Tål meg! La 
meg få være meg! Jeg kan ikke håndtere 
meg selv annerledes. Jeg kan tenke meg 
at hadde hun hatt ord og uttrykk, så 
kunne hun ha sagt: «Ro meg ned når jeg 
er urolig. Se meg i min for tvilelse, tilkort  - 
komming og i mine frustrasjoner. Forstå 
at jeg gjør så godt jeg kan, men jeg klarer 
ikke bedre! Når jeg virker sint, så er jeg 
egentlig veldig lei meg!»

«Elsk meg mest når jeg fortjener det 
minst, for da trenger jeg det mest» er et 
velkjent utsagn med mye klokskap i 
seg. Dette gjelder kanskje for oss alle?

Det handler om å måtte se «med 
hele seg» for å kunne se «hele barnet», 
ikke bare deres handlinger og ytre 

atferd. Sannsynligvis gjelder det for oss 
alle at vi opplever oss «sett» når vi hører 
oss sett og forstått, det vil si andre 
bruker ord som beskriver en situasjon, 
vår reak sjon eller væremåte på en måte 
som gir gjen kjennelse hos oss. 

En enkel illustrasjon er det lille 
barnet som gråter, skriker, ruller seg 
rundt på gulvet i utmattelse etter en 
lang barnehagehverdag. Da er det ikke 
så vanskelig å forstå deres tilstand, og vi 
ordsetter da også denne når vi spør 
barnet: «Er du så sliten i dag! Har det 
vært en lang dag for deg! Er du så trøtt og 
kanskje er du sulten og?» Barnet vil 
kunne høre seg sett, forstått og godtatt 
på tross av at deres reaksjonsmåte både 
er strevsom og noen ganger utfordrende. 
De vil kunne oppleve seg både ivaretatt 
og trygge, og dette skaper ro. Å opp leve 
seg sett og forstått er ro-skap ende. Dette 
gjelder for oss alle om vi er små eller 
store. Å bli sett i vår følelsestilstand, og å 
høre oss forstått der vi selv mangler både 
ord og for ståelse, virker ryddende og 
roende. Når tenåringen brøler til oss 
eller opptrer uakseptabelt, kan det noen 
ganger virke ganske så magisk om vi 
henvender oss rolig til barnets indre 
tilstand, og som i eksempelet over, 
kunne spør re: «Har det vært en tøff dag 
for deg i dag? Hva er det dette handler 
om? Nå virker du ganske fortvilet, har det 
skjedd noe i dag? Er det noe du vil fortelle 
meg?» el.l. Og her er vi midt inne i 
empatien og den empatiske hand - 
ling eller kommunikasjon. For hva er 
empati?
 
Hva er empati?
Empati handler om innlevelse, innsikt i 
den andre, empatisk forståelse, evne til 
å se den andres verden gjennom den 
andres briller osv, og det handler om 
hvordan vi kommuniserer, handler og 
opptrer i tråd med denne innlevelsen. 
Målet og intensjonen er å bidra til at den 
andre skal forstå seg selv bedre, øke sin 
selvinnsikt og -forståelse og mestre sitt liv 
bedre gjennom økt bevissthet om egen 
tilstand og egne behov. Vi snakker derfor 
både om empatisk forståelse og empa - 
t isk kommunikasjon. Empati er ikke en 
evne vi har eller ikke har. Empati er 
nærmest en tilstand som vi «går inn 

eller ut av». Jo roligere og tryggere jeg er, 
jo bedre forutsetninger har jeg for å 
kun ne leve meg inn i andres situasjon 
med sensitivitet om den andre og med 
engasjement i å ville forstå og hjelpe. Er 
jeg, eller føler jeg meg, redd, utrygg, 
utilsrekkelig, avmektig osv., med andre 
ord når jeg er emosjonell, vil jeg sann - 
synligvis være mer opptatt av mine egne 
behov og på et vis «redde meg selv» enn 
jeg vil være i stand til å se og forstå den 
andre. Altså handler vår empatiske være - 
måte om hvordan jeg selv har det. 

Empati kommer fra det greske ordet 
«empatheia» av en (som betyr inn), og 
pathos (som betyr lidelse eller følelse). 
Empati vil altså kunne oversettes med 
noe bortimot ”innfølende” (Holm, 
1987, Nerdrum 1992. Her: Kinge, 
2004). Empatheia viser til noe annet 
enn sympati (fra «sympatheia») som 
betyr ”med følelsen” og som omfatter i 
større grad positive følelser for den 
andre.  I empati ”lever vi oss inn i” den 
andre, og forsøker å se verden gjennom 
den andres øyne. I sympatien kan vi lett 
la oss rive med av egne følelser, og la 
disse positive følelsene styre oss i den 
videre kontakten med, og forståelsen av, 
den andre. Vi snakker gjerne om en 
(over)identifisering der vår medfølelse 
(med – følelse) vekkes og styrer våre 
reaksjoner. Overidentifikasjonen opp - 
står der mine egne følelser, gjerne knyt - 
tet til egne minner, erfaringer og opp - 
levelser, vekkes og preger min forståelse 
av den andre. Jeg kan bli «overveldet» av 
egne følelser og min trang til å trøste, 
fikse og ordne for den andre for å fjerne 
smerte og ubehag, kan lett knyttes til 
mine egne behov og ikke den andres. En 
barnehageansatt beskriver det sånn: 

”Dette med følelser overfor barnet ... jeg 
har vært så myk overfor et barn som ikke 
trengte at jeg var så myk, fordi jeg syns 
synd på henne, så jeg gjorde alt galt, en 
lang periode. Det var nesten så jeg kunne 
flytte innunder huden på henne og ta 
henne med meg hjem (Kinge 2014, s 59). 

Denne støttepedagogen hadde en så 
sterk medfølelse og godhetsfølelse for 
barnet at hun ikke så barnet og barnets 
behov klart. En kan si at følelsen hen - 
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nes hindret henne i å finne de hjelp-
somme tiltakene. Dette ytret seg slik at 
hun fikk en overbeskyttende holdning 
til barnet på en måte som hun senere 
forsto ikke var til barnets beste. Blant 
annet tillot hun, i ren overbærenhet og 
medfølelse, både atferd og handlings-
måter som hun egentlig var motstrid-
ende til. Etter hvert så hun klarere hva 
som handlet om henne selv og hennes 
behov, og hva som handlet om barnet 
og det som var barnets behov. Dette 
anses som en viktig evne både i aner-
kjennelse og empati; å kunne atskille 
seg selv fra den andre.
 
Om empati og medfølelse
Å møte en følelse eller en tilstand er 
ikke det samme som å overta den. Vi 
kan erkjenne, og anerkjenne, en annens 
sorg, angst eller sinne uten selv å føle 
sorg, angst eller sinne. Der vi lar oss 
«smitte» av barnets følelser, vil vi kunne 
fordoble barnets følelsestilstand og 
påføre barnet forvirring, frustrasjon og 
også skyldfølelse. «Jeg kan ikke snakke 
med fostermor/-far om…. for hun/han 
blir så lei seg (eller sint, eller opprørt 
el.l.)!» Barnet hindres også i å få den 
bekreftelsen, anerkjennelsen på egen 
opplevelse som legitim og gyldig som er 
nødvendig for å komme videre og ikke 
bli værende i følelsen. Evnen til å kun - 
ne skille mellom ens egen og en annens 
virkelighet, dvs. å anerkjenne barnet i 
dets forskjellighet fra en selv, er helt 
sentral for å kunne opptre empatisk. 

Som mor opplever jeg derfor at jeg 
er mindre empatisk overfor egne barn 
enn andres. Overfor egne barn mangler 
jeg den distansen som er nødvendig for 
å se den andre klart. Når mine barn 
lider, så lider jeg. Når mine barn gråter, 
så ”gråter” jeg med dem. Mange barn 
vil derfor ikke fortelle hjemme at de 
blir plaget/mobbet i for eksempel 
barnehage og skole. De benekter, 
bagatelliserer og bortforklarer når de 
blir spurt direk te. Det kan være flere 
årsaker til dette, men én av årsakene 
kan være at de tar ansvar for foreldre-
nes følelser og vil spare dem for 
bekymringer. 

Hensynet til andre, og frykt for hva 
åpenhet om egne tanker og følelser kan 

før til, vil jeg tro gjelder mange foster - 
barn. Det trengs stor grad av trygghet 
og tro på at relasjonen tåler de sårbare 
temaene, særlig hvis fosterbarna opp - 
lever at temaene vekker følelsesmessige 
reaksjoner hos fosterforeldrene. Det vil 
kunne være mange viktige temaer som 
de vil unnlate å snakke med fosterfor-
eldrene om på grunn av opplevd risiko 
for deres reaksjoner. Temaer som hand - 
ler om fosterbarnets forhold til sine 
biologisk foreldre kan være ett eksem-
pel. Det kan oppleves som både risi - 
kabelt og utrygt å snakke om lengsel og 
savn, ønsker og drømmer barnet måtte 
ha om sine biologiske foreldre, eller 
be kym ringer og forestillinger de måtte 
ha om hvordan foreldrene klarer seg i 
deres fravær. «For tenk om fostermor/-far 
blir sint på meg. Eller lei seg. Tenk om de 
blir så sinte eller såret at de ikke vil ha 
meg mer. Tenk om de også gir meg opp el-
ler sender meg til no’n andre».  Derfor 
trenger barn å ha flere enn sine nær-
meste som sine fortrolige samtalepart-
nere. De trenger tilgjengelige, enga-
sjerte voksne som bryr seg, som er 
passe nære, og passe distansert. De 
trenger voksne som tåler å dele deres 
savn, sorger og bekymringer uten å bli 
smittet og uten å bli emosjonelt på - 
virket av deres utsagn. De trenger den 
«ufarlige» samtalepartneren. 

En lærer som hadde regelmessige 
samtaler med en fosterhjemsjente, 
forteller om den gangen jenta våget å 
åpne opp for å snakke om hvor mye 
hun savnet sin biologiske pappa. Hun 
var forvirret av alle de motstridende 
følelsene hun hadde for ham, men 
midt inne i sinne, sorg, skuffelse og 
raseri levde en kjærlighet og en lengsel 
etter denne pappaen hennes. Hun 
hadde aldri våget å snakke med noen 
andre om disse vanskelig følelsene. Da 
de var blitt uttrykt overfor læreren, og 
hun var blitt møtt med lærerens fulle 
forståelse og aksept, samt blitt forklart 
hvor naturlig og normalt det var å ha 
alle disse vanskelige og forskjellige føl - 
elsene i seg, så våget hun å snakke med 
sin fostermor i neste omgang. Det var 
som om hun måtte få prøve seg hos en 
mindre viktig voksen før hun våget å ta 
dette opp med de viktige omsorgsper-

sonene, nemlig fosterforeldrene. 
Foster mor var i dette tilfelle forberedt, 
og kunne møte jenta med all sin empa - 
ti, og sammen kunne de snakke om det 
normale i å kunne være både glad i og 
sint på en person som betydde mye for 
en.

I medfølelsen er det lett å ty til trøst 
og i trøsten vil det lett kunne ligge ele - 
menter av vurderinger; ”du er så flink, 
det går så bra, du er helt fin,” osv. Med 
dette møter vi ikke nødvendigvis andre 
i deres følelser som for eksempel kan 
være opplevelse av utilstrekkelighet, 
mislykkethet, annerledeshet og avmakt. 
Våre velmenende klapp på skulderen 
vil kunne virke avvisende mer enn 
støttende, overflat isk mer enn involvert 
og argumenter ende mer enn empatisk. 
Vi kan komme til å overse den andres 
behov. Trøst kan komme til å lukke for 
den samtalen der barnet våger å åpne 
opp for følelsene, for smerten, for 
sorgen og bli ”the easy way out”! Ofte 
er det tilstrekkelig for barn bare å få 
dele, øse ut av seg, være akkurat så lei 
seg eller sinte eller oppleve verden 
akku rat så urettferdig, uten å bli 
korrigert eller rettet på, og uten å 
måtte motta forslag til løsninger og vel-
menende råd for tidlig i denne proses-
sen. De må få «tømt» seg først! 

Empatisk kommunikasjon
Vår innlevelse og evne til «å se» andre i 
deres behov er bare den ene delen av 
empatien. Vel så viktig er det hvordan 
jeg uttrykker denne innlevelsen og om 
min kommunikasjon og mine hand-
linger er til hjelp og støtte for den 
andre. Hvordan vi kommuni serer og 
møter fosterbarnet med den hensikt å 
bidra til at barnet skal øke sin for ståelse 
for seg selv, er ofte en direkte utford-
ring. Våre egne emosjoner, ønsker og 
behov kan så lett komme i veien, og 
styre våre reaksjoner.

I den empatiske kommunikasjonen 
må vi kunne være tolk, det vil si over - 
settere av barns budskap der de for - 
søker å uttrykke seg med de midlene 
de har, slik at de gjennom våre ord kan 
kjenne seg igjen uten at vi dermed blir 
fortolkende og definerende. Vi må 
gjette, undre, utforske, vise nysgjerrig-
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het og engasjement om barnets egne 
følelser, tanker og opplevelser. Vi må 
hjelpe dem til å finne ordene. 

Det handler om å forstå, og ut-
trykke vår forståelse av barns raseri når 
de egentlig er fortvilet, eller barns pro - 
tester når de egentlig kanskje ikke har 
forstått hva som forventes av dem, eller 
deres uro fordi de av en eller annen 
grunn ikke klarer å samle opp merk-
som het og konsentrasjon om det som 
skjer. Empatisk kommunikasjon preges 
av toleranse, akseptering og aktiv og 
engasjert lytting. Jeg har funnet men - 
ing i å tenke på meg selv som speil, det 
vil si at jeg gir barnet tilbake i ord det 
jeg synes å oppfatte, det jeg observerer/
ser og det jeg tenker om det jeg ser. 

Et eksempel på empatisk 
kommunikasjon
Empati handler om å gi «ryddehjelp» til 
vanskelige tanker, følelser og motarbei-
de negative opplevelser og selvfordøm-
mende tanker om seg selv. Det handler 
om å stimulere til (selv)innsikt og for - 
ståelse i egne følelser slik at selvivare-
takelse og selvomsorg skal kunne ut - 
vik les. Et fosterbarn, som i dag er 
vok sen, sier det sånn: 

”Jeg har selv bodd i fosterhjem fra jeg  
var 9 år. Det er ekstra sterkt å være én av 
disse barna som blir sett på som slem,  
som tøyet grenser og som gjorde alt for å  
få oppmerksomhet, men som bare fikk 
kjeft, og ingen visste hva de skulle gjøre 
med meg før jeg ble ganske stor. Flere 
lærere sa til meg at jeg aldri ville bli til 
noe hvis jeg fortsatte sånn som jeg gjorde. 
Ingen hadde troen på meg og jeg mistet 
den nesten selv. Min redning var for det 
første min foster mor, og familie, men aller 
mest én i barn evernet. Henne hadde jeg 
samtaler med i 3 år, én dag i uken, på 
café, McDonalds eller andre steder jeg 
ville gå til. Ingen skumle kontorer. Det 
tok lang tid, og det var mye jobbing, men 
hun var den éne som virkelig skjønte  
meg.

Hun fortalte meg ulike grunner til 
hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, hjalp 
meg til å se at det ikke var jeg som var 
slem og dum. Hun fikk meg til å forstå at 
sånn som jeg var, var en helt normal 
reaksjon for et barn som har opplevd så 
mye vondt og feil. Hun hadde troen på 
meg, og jeg følte at hun likte meg.

Hun ga meg til og med bursdagsgave. 
Så selv om det var jobben hennes, så følte 
jeg at hun likte meg. Ellers hadde jeg 

aldri villet snakke med henne, og alt ville 
vært bortkastet. De andre personene i 
barnevernet husker jeg ikke, men jeg 
husker godt at jeg sa bare det jeg trodde 
de ville høre. For da ble de fornøyde.

Dette har gjort meg til en ressurssterk 
person. Jeg er henne evig takknemlig. 
Plutselig slet jeg ikke så mye på skolen, 
jeg gikk opp i alle fag, jeg jobbet hardt 
med alt jeg hadde opplevd for så å kunne 
jobbe i barnehage, jobbe med barn som 
jeg alltid har ønsket, slik at jeg kan bruke 
min erfaring til noe positivt».
Dette er en historie om empati og en 
illustrasjon på hva som menes med 
empatisk kommunikasjon: ”Hun for - 
talte meg ulike grunner til hvorfor jeg 
gjorde som jeg gjorde, hjalp meg til å se at 
det ikke var jeg som var slem og dum. 
Hun fikk meg til å forstå at sånn som jeg 
var, var en helt normal reaksjon for et 
barn som har opplevd så mye vondt og 
feil”. Gjennom den voksnes innlevelse 
og forståelse, bidrar hun til at jenta 
øker sin og samtidig redder hun sitt 
selvbilde og tro på egen verdi. Vår egen 
innlev else og forståelse for oss selv er 
videre en forutsetning for å kunne 
bringe dette videre, og vise empati med 
andre i neste omgang.
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To nivåer av kommunikasjon
Selv har jeg funnet god hjelp i å analy - 
sere egen samtalepraksis ved å dele 
kommunikasjonen inn i to ulike nivåer; 
det rasjonelle nivået (nivå 1) og det 
emosjonelle (nivå 2). Når retter jeg min 
oppmerksomhet mot rasjonelle, saklige 
logiske forhold (nivå 1), og når er jeg 
rettet inn mot den andres følelser, 
opplevelser, tilstand og opplevde behov 
(nivå 2)? 

Vår kommunikasjon og vår opp-
merksomhet er nok oftest på nivå 1. Vi 
er ofte utålmodige og løsningsorien-
terte. Vi argumenterer, vi forklarer, vi 
informerer, korrigerer, setter grenser 
osv, alt med hensikt «å oppdra barnet». 
Dette er ytrestyrte tiltak. Vi styrer barn 
utenfra. Viktigere tror jeg imidlertid at 
det er å hjelpe barn til å styre seg selv 
innenfra. 

Jeg opplever det interessant hvor 
ofte vi for eksempel øker innsatsen av å 
gi kunnskap og informasjon om fak - 
tiske forhold med hensikt å redusere 
barns frykt for eksempel i en velme-
nende tro på at barn blir mindre redde, 

frustrerte, mindre lei seg osv. bare deres 
kunnskap øker. Ofte fungerer det ikke 
på denne måten. Er barn redd for 
krokodiller under sengen, så hjelper 
det lite å bli forklart at det ikke fins 
krokodiller under sengen. Og selv om 
vi kryper ned sammen med barnet og 
sjekker, og med egne øyne ser at det 
ikke finnes krokodiller der (nivå 1), så 
hjelper det ikke nødvendigvis barnet 
når lyset slukkes og barnet igjen er 
overlatt til sin frykt (nivå 2). 

Min erfaring tyder altså på at vi ofte 
overvurderer verdien av logikk, rasjo-
nalitet, kunnskap og saklighet som når 
vi tror at våre forklaringer og argumen-
ter skal bidra til ro; «Det fins ingen 
krokodiller under sengen. De lever ikke 
engang i Norge». Eller; «Det er ikke noe 
å være redd for, tordenværet går snart 
over», eller; «Mamma kommer snart, 
hun må bare på jobben først», eller 
«Flodbølgen kommer ikke til Norge, 
flodbølgen skjedde på den andre siden av 
kloden», osv, som alle er eksempler på 
svar til barn som er redde, bekymret, 
lei seg og som dermed befinner seg på 

nivå 2. Vi vil så vel, men våre fornuf-
tige, logiske og saklige uttrykk roer 
ikke et barn som er i sine følelser. Det 
eneste som skjer er at barnet vil kunne 
oppleve at dets følelser, opplevelser og 
reaksjoner er «feil» og kan føre til 
tilleggsbelastning der barnet i utgangs-
punktet har mer enn nok med å 
hanskes med egen frykt, sorg, frustra-
sjon el.l. Det eneste som hjelper nivå 2, 
er å bli roet ned, oftest bare ved at 
noen «er der», og representere trygg 
tilstedeværelse, forstår og normaliserer 
barnets følelsesmessige tilstand slik at 
pusten og pulsen faller til ro og 
«spøkelsene» forsvinner. Da vil barn 
kunne åpne opp for de rasjonelle 
forklaringene i neste omgang. 

En gutt på 8 år hadde akkurat kommet i 
fosterhjem. Dette er en klok gutt, med 
mye kunnskap, gode evner og god 
forståelse. I en fortrolig samtale med sin 
lærer spør hun om han er lei seg noen 
ganger. Han svarer litt nølende at ”jo, 
når han hadde lagt seg om kvelden. Lærer 
spør: ”Kommer det noen og trøster deg 
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da?” Ja, men han hadde laget en hemme-
lig lås så fostermor ikke skulle komme 
inn. Lærer spør igjen: ”Så du vil ikke ha 
trøst da?” ”Neiii, jooo forresten, han ville 
gjerne ha det første, men ikke det siste. 
”Hva er det første da?” Jo det første er 
trøsten, men så begynner hun å snakke så 
fært!” 

 
Gutten viser til at fostermor gikk så 
fort over til nye forklaringer om 
hvorfor han ikke kunne bo hjemme 
hos sin biologiske foreldre. Han visste 
jo det. Gutten var vel informert om 
hvorfor han ikke kunne bo hjemme 
hos sine biologiske foreldre. Behovet 
hans var ikke informasjon og saklig 
prat. Han hadde behov for nærvær og 
trøst, ikke ord.

Utfordringen vår er å vite når vi gjør 
hva og å finne balanse mellom de to 
nivåene slik at vi pendler mellom dem 
og beveger oss ”opp i hodet” og «ned 
til følelsen” og opp igjen i en heis-  
liknende bevegelse. Jeg ser for meg at 
denne «heisen» imidlertid mange 
ganger kunne ha trengt et lodd som ga 
tyngde til å bli værende noe lenger i 
«underetasjen», det vil si på nivå 2.

I empati retter vi vår oppmerksom-
het først og fremst mot barns følelses- 
og opplevelsesplan. Barnets egen 
opplevelse, dets tanker og forestillinger 
kan ligge langt unna det vi voksne 
forstår og det som faktisk har skjedd. 
Det gjelder derfor å hjelpe barnet fram 
med egne forestillinger og opplevelser, 
og gi barnet nok ro til å kunne uttrykke 
og utforske disse. Deretter, når barnet 
er klar til å få endret eller korrigert sin 
opplevelse, kan det eventuelt hjelpe å 
bli realitetsorientert. 

Hva er den egentlige intensjonen 
med deres atferd, kommunikasjon og 
væremåte? Hva er det underliggende 
budskapet? Hva er det de prøver å 
formidle gjennom sin atferd og sine 
reaksjoner?  På nivå 2 er de faktiske 
forholdene uvesentlige. Vi er ikke ute 
etter å korrigere opplysninger, om 
barnet for eksempel snakker sant eller 
ikke. Vi er positivt nysgjerrige, utforsk-
ende og undrende på barnets/den 
andres egne opplevelser, dets intensjoner, 
dets behov og hvordan det selv har 

oppfattet sin situasjon. Vi følger barnet 
i dets historier som kan være fulle av 
fantasi, overdrivelser ispedd hendelser 
fra TV og fra det virkelige liv, mens vi 
er opptatt av følelsesmessige undertoner 
og -budskap. Barnets opplevelser og 
beskrivelser er hovedfokus og skal ikke 
evalueres eller vurderes. Vi vil kunne 
gjette, utforske, lure på ting og utfordre 
barnet til å finne svarene inni seg. «Ble 
du mest sint? Eller ble du mest redd?  
Eller kanskje mest lei deg?» Her er vi 
ikke ute etter de rette svarene. Vi vil 
måtte tåle ikke å være i kontroll og vi 
må tåle pauser, stillhet og ro til etter-
tanke. Vi styrer ikke mot et bestemt 
mål, men lar samtalen lede oss videre. 
Undring tar tid. Vi følger barnets eller 
den andres oppmerksomhetsfokus, og 
vi bidrar til å forløse den andres tanker, 
ord og beskrivelser. 

Faren er her at vi lar barn bli 
værende i sin emosjonelle tilstand, og 
tristheten, bekymringen, sorgen kan 
lett ta overhånd. Vi kan lett bli senti-
mentale og smittet av barnets tristhet. 
«Jeg har så lyst til å putte ham i lomma 
og ta ham med hjem i helgen. Jeg syns så 
synd på ham, men jeg lurer på om det 
hadde vært hans behov eller mitt behov!» 
En nyttig refleksjon!

Den gode samtalen må 
foregå i «fredstid»!
De beste tidspunktene for de gode 
samtalene er når barn er rolige, når de 
ikke er opprørte, sinte, når de ikke er i 
en emosjonell tilstand. Dette gjelder for 
oss alle. Når vi er i ro med våre følelser, 
når vi er trygge kan vi lettere åpne opp 
for undring og refleksjon og tenke høyt! 
Har vi behov for å beskytte oss, eller 
forsvare oss, vil det være egne følelses-
messige behov som styrer oss og vil 
prege den samtalen og den samhand-
lingen som pågår. Likeledes er det vik - 
tig å være bevisst mine intensjoner med 
samtalen. Har jeg oppmerksomhet om 
den andre eller er jeg opptatt av at ting 
skal skje på min måte. Er jeg i dialog 
eller i monolog? Er jeg empatisk eller er 
jeg argumenterende? Er jeg rasjonell; 
forklarende belærende eller er jeg lytt - 
ende deltakende og opptatt av å forstå 
den andre og den andres tanker? 

Empati er ikke noe vi er eller ikke er, 
kan eller ikke kan, eier eller ikke eier. 
Empati er noe vi går inn eller ut av, 
avhengig av vår egen følelsestilstand.  
Dialogen er, etter min mening, en godt 
egnet samtaleform når vi ønsker å 
forstå den andre. Dialogen fungerer 
best når begge parter er i ro, - i ro til å 
utforske egne tanker.

Dialog som samtaleform er et godt 
egnet redskap og samtaleverktøy der vi 
ønsker å forstå andre menneskers til - 
stand og behov. Aktiv lytting, undring 
og utforsking står sentralt i dialogen. Vi 
utveksler og deler hverandres tanker i 
en utviklende samtaleprosess. 

Kommunikasjon handler ikke minst 
om hvordan vi ser på oss selv i forhold 
til andre og den maktstrukturen som 
eksisterer mellom kommunikasjons-
partnerne.  Ønsker vi innlevelse, er 
dette motstridende til å skulle overlev-
ere, overbevise eller overtale andre til et 
(forhånds)bestemt budskap. Spørsmålet 
om hvordan vi kommuniserer, handler 
derfor om maktforhold og den rollen 
eller funksjonen vi har eller tar i 
relasjonen til andre.
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